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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

 
 

 

UMOWA Nr ……………….. 

 
zawarta w dniu ………………………. w ……………. pomiędzy: 

 

1. Stowarzyszeniem ,,SIEJA” – LIDEREM PROJEKTU,  z siedzibą  ul. Mieszka I 1, 73-

121 Marianowo, wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  000338733, 

posiadającym REGON 320-73-52-25, NIP 854-236-44-87, które reprezentuje Elżbieta Rink 

– Prezes,  

2. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku- 

PARTNEREM PROJEKTU, z siedzibą ul. 28-go Lutego 16, 78-400 Szczecinek wpisanym 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  0000340574, posiadającym  REGON 

320741645, NIP 673-187-64-54, które reprezentują: Krzysztof Lis – Prezes,  Ryszard 

Jasionas - Sekretarz Zarządu, 

3. Lokalną Grupą Rybacką ”Zalew Szczeciński” – PARTNEREM PROJEKTU, z siedzibą 

ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem  0000342096, posiadającym REGON 320764818, NIP 8551572699, które 

reprezentuje Ryszard Mróz – Prezes.     

Zwanymi dalej Zamawiającym                                                                                                                                                                                                          

a 

 

……………………………………………………………….., reprezentowanym przez: 

1. ……………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Umowa została zawarta w oparciu o procedurę zapytania ofertowego z dnia ……………………. 

 

Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, co następuje: 
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§ 1. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji projektowej dla Projektu pt. „Przystanek 

RYBY”, realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”. 

2. Podstawowym dokumentem, który określa zakres przedmiotu zamówienia, jak również 

wskazuje szczegółowo warunki realizacji poszczególnych elementów zamówienia jest 

Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” do zapytania ofertowego, którego zapisy 

określają również warunki wykonania niniejszej umowy. 

3. W ramach opracowania Koncepcji projektowej dla Projektu pt. „Przystanek RYBY”, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących zadań: 

3.1 Zaprojektowanie LOGOTYPU dla Projektu „Przystanek RYBY” zgodnie z pkt. 1.1. – 

1.3. Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z wykonaniem Podstawowej 

Księgi Znaku, która będzie opisywać wzór LOGOTYPU dla Projektu pn. „Przystanek 

RYBY”. 

3.2 Zaprojektowanie i prezentacja min. 2 koncepcji wykonania Przystanków w formie 

prezentacji graficznej, zawierającej zdjęcia/grafiki poszczególnych wariantów danej 

koncepcji. Założenia koncepcji muszą odpowiadać opisom punktu 2. Załącznika nr 2 

„Opis przedmiotu zamówienia”. 

3.3 Zaprojektowanie elementów promocyjnych planowanych do umieszczenia na 

Przystankach – opracowanie przekazanej treści w formie graficznej (mapy/zdjęcia) 

i oraz rozplanowanie treści na Przystankach, zgodnie z zapisami punktu 3. Załącznika 

nr 2 ”Opis przedmiotu zamówienia”. 

3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej – komplet w 2 egzemplarzach będzie 

obejmował zakres rzeczowy koncepcji (w tym zaprojektowane schematy map, treści 

promocyjno – informacyjnych itp.) w podziale na danego Partnera Projektu (3 komplety 

po 2 egzemplarze każdy), według zakresu opisanego w punkcie 4. Załącznika nr 2 

„Opis przedmiotu zamówienia”. 

 

4. W efekcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

4.1 Dla zadań określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3.1. Podstawową Księgę Znaku dla LOGO, 

zgodnie z pkt. 1.1. – 1.3. Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” (w 2 

egzemplarzach: wersja papierowa i elektroniczna na nośniku CD/DVD) opisującą, co 

najmniej: 

a. budowę LOGO,  

b. warianty logotypu (wersje mono i achromatyczne),  
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c. kolorystykę,  

d. pole ochronne znaku,  

e. proporcje,  

f. LOGO na siatce modułowej,  

g. zestaw znaków firmowego kroju pisma /font, czcionka/  

h. zalecane odmiany i wielkości 

i. wersja poglądowa w formie jpg lub pdf.  

Podstawowa Księga Znaku musi posłużyć przyszłym wykonawcom elementów 

promocyjnych do prawidłowego zaprojektowania i druku logotypu na różnych 

powierzchniach (papier, tworzywa sztuczne), szczególnie wielkoformatowych (tablica 

informacyjna).  

Projekty użycia LOGO muszą zawierać opisy techniczne pozwalające na odtworzenie 

ich zgodnie z wzorcem zawartym w księdze. 

4.2 Dla zadań określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3.2. prezentację projektu właściwej koncepcji 

Przystanków w formie elektronicznej, którą Zamawiający udostępni gminom biorącym 

udział w Projekcie w celu wybrania danego wariantu. 

4.3 Dla zadań określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3.3. moduły graficzne, które będą stanowić 

część dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 3 od pkt. 4.4.1. w ramach, 

których obowiązkowo musi się znaleźć:   

a. LOGO projektu „Przystanek RYBY”, wykonane zgodnie z punktem 1 

Załącznikiem nr 2 Opis przedmiotu zamówienia; 

b. mapy określone w punkcie 3.3 ww. Załącznika; 

c. treści promocyjne przekazane przez Zamawiającego, o których mowa 

w punkcie 3.2 ww. Załącznika. 

Charakterystyka elementów promocyjnych musi być opisana w sposób umożliwiający 

ich wykonanie (druk płaski), tj. z podaniem specyfiki czcionki, kolorystyki, 

rozplanowania, graficznie złożona i kompletna do druku. 

4.4 Dla zadań określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3.4. dokumentację projektową, trzy pakiety 

dokumentacji w dwóch egzemplarzach papierowych i jednym egzemplarzu 

elektronicznym każdy. Jeden pakiet będzie obejmował zakres rzeczowy koncepcji 

(ilość i forma Przystanków w poszczególnych gminach) w podziale na danego Partnera 

Projektu (daną Lokalną Grupę Rybacką), na który składać się będzie dokumentacja 

projektowa, zawierająca takie elementy jak: 

a. ilość i forma elementów promocyjnych oraz graficzny projekt elementów 

promocyjnych (informacje promocyjne, LOGO Projektu) i ich rozplanowanie 

na obiekcie umieszonych na obiekcie, czyli moduły graficzne zgodnie § 1 ust. 

3 pkt. 4.3. 
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b. graficzny projekt Przystanku wraz z mapką lokalizacyjną. 

5. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy w terminach określonych w § 3. 

wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadań określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3.3 oraz w § 1 

ust. 3 pkt. 3.4. w zakresie infomatów (specyfikacje techniczną infomatów Zamawiający 

przedłoży Wykonawcy po ustaleniu konkretnej ilości infomatów oraz miejsc ich posadowienia – 

w terminie do …………………..). 

6. Dla opracowań określonych § 1 ust. 4 od pkt. 4.1 do pkt. 4.4 Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany treści materiałów na każdym etapie ich opracowywania przez Wykonawcę, 

jednak nie później niż do momentu pisemnej (elektronicznej) akceptacji ostatecznej wersji 

zaprojektowanych przez Wykonawcę elementów. 

 

§ 2. Wykonawca 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1. Wykonania powierzonego zadania z najwyższą starannością. 

1.2. Zachowania w tajemnicy wszystkich otrzymanych informacji od Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie usługi zgodnie ze wskazanym zakresem leży 

w granicach jego możliwości, posiada potencjał techniczny i osobowy zapewniający mu 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zawodowym charakterem prowadzonej 

działalności i że nie istnieją jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające w całości lub części 

prawidłowe wykonanie umowy. 

 

§ 3. Czas i warunki realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Dla zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.1 oraz § 1 ust. 4 pkt. 4.1 strony określają 

następujące czas realizacji: 

1.1. Od dnia zawarcia umowy do dnia 29 lipca 2013 r., przy czym na spotkaniu określonym 

w § 3 ust. 2 pkt. 2.2., Wykonawca jest zobowiązany zaprezentować projekt 

LOGOTYPU do akceptacji Zamawiającego, a ewentualne uwagi Zamawiającego 

nanieść w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag w formie pisemnej 

(elektronicznej).  

1.2. Wymagane jest również, żeby Wykonawca dysponował już ostatecznym projektem 

LOGO (w formie graficznej) dla potrzeb realizacji zadań wymienionych w § 1 ust. 3 

pkt. 3.3., a jedynie opracowanie i przekazanie Podstawowej Księgi Znaku nie może 

nastąpić później niż do dnia trwania umowy, tj. do 29 lipca 2013 r. 

2. Dla zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.2. oraz § 1 ust. 4 pkt. 4.2. strony określają 

następujące czas realizacji:  
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2.1. Wykonanie projektu min. 2 koncepcji od dnia zawarcia umowy do 5 dni roboczych po 

upływie, których Wykonawca zaprezentuje Zamawiającemu projekt min. 2 koncepcji.  

2.2. Prezentacja, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2.1., odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, ale nie później niż do 4 dni 

roboczych po zakończeniu terminu przyjętego w § 3 ust. 2 pkt. 2.1. 

2.3. Wykonawca naniesie ewentualne uwagi do wybranej koncepcji w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego uwag w formie pisemnej, przy czym 

Zamawiający zastrzega, że wykonanie zadań, o których mowa § 1 ust. 3 pkt. 3.2. oraz § 

1 ust. 4 pkt. 4.2. nie może trwać dłużej niż do 9 lipca 2013 r. 

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania na spotkanie, o którym mowa w § 3 

ust. 2 pkt. 2.2. osoby odpowiedzialnej za przedstawienie i omówienie prezentacji oraz 

podjęcie stosowanych ustaleń, co do realizacji dalszej części zamówienia. Z kolei 

Zamawiający zobowiązuje się do obecności na ww. spotkaniu osób decyzyjnych 

w zakresie wyboru właściwej koncepcji. 

3. Dla zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.3. oraz § 1 ust. 4 pkt. 4.3. strony określają 

następujące czas realizacji: 

3.1 Od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego kompletu materiałów 

niezbędnych do wykonania zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.3., do dnia 

29 lipca 2013 r. 

3.2 Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały m.in. określone 

w punkcie 3.2. Załącznika nr 2 „Opisu przedmiotu zamówienia”, nie później niż do 

17 lipca 2013 roku.  

3.3 Od dnia następnego po otrzymaniu materiałów od Zamawiającego, Wykonawca 

w terminie do 7 dni roboczych, ale nie wcześniej niż do dnia akceptacji przez 

Zamawiającego właściwej wersji koncepcji (patrz. § 3 ust. 2 pkt. 2.2. umowy), 

opracuje wszystkie elementy wymienione w punkcie 3.3. i 3.4. Załącznika nr 2 „Opisu 

przedmiotu zamówienia”.  

3.4 Moduł graficzny, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 4.3. będzie opracowany na styl 

Karty elementów promocyjno-informacyjnych dla danego Przystanku, która posłuży za 

wzór wykonania i rozplanowania elementów promocyjnych Wykonawcy Przystanków 

na obszarze danego Partnera Projektu. 

3.5 Po zakończeniu prac określonych w Wykonawca przedstawi (za pośrednictwem 

korespondencji elektronicznej) szkic rozplanowania modułów graficznych na 

wszystkich Przystankach, a dopiero po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 

będzie mógł przystąpić do wykonania końcowej wersji modułów graficznych, które 

będą stanowić załącznik do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. 

4.4.1. 
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4. Dla zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.4. oraz § 1 ust. 4 pkt. 4.4. strony określają 

następujące czas realizacji: 

4.1 Po przedstawieniu przez Zamawiającego wybranej koncepcji Przystanków 

poszczególnym gminom biorącym udział w Projekcie, Zamawiający w konsultacji 

z przedstawicielami gmin podejmie decyzje, co do wyboru konkretnej koncepcji. 

4.2 Przyjmuje się, że prace nad wyborem ostatecznego wariantu koncepcji nie mogą 

potrwać dłużej niż do 17 lipca 2013 r. 

4.3 Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu dokumenty określone w § 1 ust. 4 

pkt. 4.4. nie później niż do 29 lipca 2013 r.  

5. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się do 29 lipca 2013 roku, przy czym dla 

poszczególnych zadań określono szczegółowe ramy czasowe realizacji, zgodnie z powyższym. 

 

§ 4. Forma odbioru przedmiotu zamówienia 

 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zaistniałych przeszkodach w trakcie 

wykonania zlecenia. 

2. Dla poszczególnych zadań przyjmuje się następującą formę odbioru: 

2.1. Dla zadań określonych w § 1 ust. 4 pkt. 4.1 - protokół odbioru podpisany przez obie 

Strony. 

2.2. Dla zadań określonych w § 1 ust. 4 pkt. 4.2 – prezentacja (format pdf lub ppt) 

przekazana elektronicznie wraz z pisemnym potwierdzeniem odbioru przez obie 

Strony. 

2.3. Dla zadań określonych w § 1 ust. 4 pkt. 4.3 - protokół odbioru w ramach zadania 

przedmiotu wynikającego z § 1 ust. 4 pkt. 4.4, podpisany przez obie Strony. 

2.4. Dla zadań określonych w § 1 ust. 4 pkt. 4.4 - protokół odbioru podpisany przez obie 

Strony. 

 

§ 5. Przedstawicielstwo Stron 

 

1. W odniesieniu do prac objętych umową 

1.1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:  

 Zamawiający: ………………………………………………………….. 

 Koordynator Projektu: ………………………………………………… 

1.2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………………………………………….. 

2. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o pisemnej formie akceptacji lub uwag do zadań 

rozumie się przez to korespondencję mailową (elektroniczną), fax lub pismo wysłane za 

pośrednictwem poczty. 
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3. Wszelką korespondencję kierowaną do Wykonawcy w imieniu Koordynatora Projektu uznaje 

się za równoważną ze stanowiskiem Zamawiającego i stanowi ona podstawę do ewentualnych 

roszczeń z niewykonania niniejszej umowy.  

 

§ 6. Wynagrodzenie i Płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w wysokości …………………………………….…………………………….. / słownie: 

……………………………………………………………….., zgodnie ze złożoną ofertą 

cenową Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, również te których nie można było przewidzieć w czasie zawarcia 

umowy. 

3. Fakturowanie jednorazowe po odbiorze dokumentacji określonej § 1 ust. 4 umowy 

w wysokości ……………….. netto plus należny podatek VAT 23% tj. ……………….. zł 

brutto. 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ……………………. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP …………………… 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy: 

…………………………, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poprawnej pod względem 

księgowym faktury VAT.  

7. Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga 

natychmiastowego pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę. 

 

§ 7. Kary umowne 

 

1.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:  

1.1. Za niedotrzymanie terminu przedłożenia raportu – 0,10% za każdy dzień zwłoki od 

miesięcznej wartości usługi przewidzianej w ramach umowy brutto, 

1.2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wartości umownej brutto. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości 

umownej brutto  za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo  potrącić kary umowne z bieżącej należności Wykonawcy. 

 

§ 8. Inne zobowiązania Wykonawcy 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy; 

b. przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 

oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 9. Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest lub będzie wyłącznie uprawniony do praw autorskich do 

materiałów powstałych w ramach wykonywania umowy. Niniejszym Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (z 1994 r.), a w szczególności:  

a. w zakresie wykorzystania i zastosowania przedmiotu umowy lub jego części do 

dowolnej ilości inwestycji, 

b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – powielanie, odtwarzanie, 

wytwarzanie oraz utrwalanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w 

tym wprowadzanie do pamięci komputera, 

c. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy na potrzeby przedmiotowej inwestycji,  

d. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 1 lit. b - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadania za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem 

satelity. 

2. Przeniesienie takie staje się skuteczne w dniu powstania odnośnych prac i przekazania ich 

Zamawiającemu lub dowolnej ich części. W przypadku gdyby Wykonawca nie był 

uprawnionym do danych praw autorskich, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich 

skutecznego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w zakresie przewidzianym niniejszą 

umową. Niniejszym Strony uzgadniają, że cena za przeniesienie praw autorskich majątkowych 

została wliczona do wynagrodzenia, o którym mowa w § 6. 

3. Zamawiający, jako właściciel praw autorskich do przedmiotu umowy będzie uprawniony do 

korzystania z prac w pełnym zakresie. Niniejszym Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w 
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art. 2 i art. 46 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z 1994 r., jak wskazano powyżej. Strony jednocześnie potwierdzają, że prawa autorskie do 

wszelkich przeróbek i adaptacji (w tym prawo do korzystania z nich i dysponowania nimi) 

będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. 

Wykonawca niniejszym w imieniu własnym oraz w imieniu faktycznego autora prac, udziela 

zgody Zamawiającemu i jego następcom prawnym na wprowadzanie zmian, bez udziału 

Wykonawcy i autora prac, do przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ani żadna z osób, z której usług Wykonawca będzie korzystał przy realizacji 

przedmiotu umowy  nie będą wykonywały autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, 

w tym w zakresie integralności formy i treści. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność 

za wykonywanie autorskich praw osobistych w sposób, który mógłby mieć negatywny wpływ 

na realizację umowy oraz na niezakłócone korzystanie z przedmiotu umowy w zwykłym trybie 

w celach komercyjnych. 

5. Jeżeli jakkolwiek osoba trzecia wystąpi z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu w związku 

z naruszeniem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, przeniesionych w 

niniejszej umowie, Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia przy obronie przed takim 

roszczeniem oraz pokryje wszelkie koszty, wydatki i zapłaci odszkodowania związane z takimi 

roszczeniami. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności odszkodowawczej  

z tytułu wszelkich roszczeń z związku z naruszeniem patentu, zarejestrowanego wzoru, praw 

autorskich (w tym opartych na autorskich prawach osobistych), znaku towarowego lub nazwy 

handlowej i/lub innych praw własności intelektualnej związanych z przedmiotem umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że żadna osoba, z której usług 

Wykonawca będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy, nie będzie zgłaszać wobec 

Zamawiającego roszczeń dotyczących korzystania przez Zamawiającego z autorskich praw 

majątkowych na jakimkolwiek polu eksploatacji opisanym powyżej lub w odniesieniu do 

jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej. 

7. Wykonawca zostanie bez zbędnej zwłoki poinformowany o wszelkich roszczeniach 

wynikających z niniejszego podpunktu, wniesionych przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca 

może (pod warunkiem otrzymania pisemnej zgody Zamawiającego) na własny koszt 

prowadzić negocjacje w sprawie zaspokojenia takiego roszczenia, jak również spory sądowe 

lub postępowania arbitrażowe, które mogą z tego wyniknąć, pod warunkiem, że Wykonawca 

uznał na piśmie swą odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu roszczenia w ramach 

zwolnienia od odpowiedzialności odszkodowawczej opisanego w niniejszym podpunkcie, pod 

warunkiem zapewnienia zabezpieczenia wymaganego przez Zamawiającego. Zabezpieczenie 

zostanie udzielone na kwotę będącą szacunkową sumą wynagrodzenia, odszkodowania, opłat  
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i kosztów, za które Zamawiający może ponosić odpowiedzialność i do których ma 

zastosowanie zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej, o którym mowa w 

niniejszym podpunkcie. 

8. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o przebiegu negocjacji, sporów sądowych lub 

postępowań arbitrażowych. Zamawiający – na żądanie i koszt Wykonawcy -  udzieli mu 

wsparcia w kwestionowaniu takich roszczeń lub powództw, jak również otrzyma zwrot 

wszelkich zasadnych poniesionych przez siebie kosztów. 

9. Strony potwierdzają, że prawa Zamawiającego udzielone (przeniesione) niniejszą umową oraz 

zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy w zakresie praw 

autorskich/autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy mogą zostać przeniesione na 

dowolną osobę trzecią wyznaczoną przez Zamawiającego, niezależnie od przelewu praw 

i obowiązków z niniejszej umowy. 

 

§ 10. Rękojmia i gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy, licząc 

od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania przez 

strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji oraz upływa w dniu wygaśnięcia 

gwarancji. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących 

okolicznościach: 

1.1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

1.2. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 

instytucjami pośredniczącymi w realizacji środka 4.2. Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007- 2013”, w ramach, którego realizowane jest zamówienie; 

1.3. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
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w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony oraz będzie ona korzystna 

dla Zamawiającego; 

1.4. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zapewnienia realizacji projektu 

konieczna będzie modyfikacja terminów określonych w § 3 umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową – obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo Sąd Powszechny. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi złożona przez Wykonawcę oferta wraz 

z załącznikami oraz Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” do zapytania ofertowego. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


